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Alle tilbake til skulen igjen i veke 24
Frå og med 2.juni opna styremaktene for at skulane kunne drifte som normalt igjen, innanfor
visse rammer.
Her i fylket startar ikkje skuleskyssen opp for fullt før måndag 8.juni, noko som fører til at
heller ikkje Ulstein vgs kan ta inn igjen alle elevane før den datoen. Vi får altså ei veke med
normal skuledrift før vi avsluttar dette skuleåret. Det er vi sjølvsagt takknemlege for, sjølv
om vi hadde ønskte at det skjedde lenge før.
Dei 2,5 vekene som er igjen av skuleåret vert slik:
Veke 23:
delvis skule og delvis nettundervisning – sjå plan i Teams
Veke 24:
alle elevane tilbake til skulen og undervisning etter normal time- og romplan
Veke 25:
avslutning for Vg2 YF tysdag 16.juni kl.11.00 og for Vg3+4TAF onsdag 17.juni
kl.11.00. Elles ingen skule. Offentleggjering av standpunktkarakterar 17.juni.
Rammer å drive skule innanfor
Smittevernrettleiaren vart oppdatert 29.mai og den er å finne på udir.no.
Dei tre grunnpilarane gjeld framleis;
1. Sjuke personar skal ikkje vere på skulen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personar
Det nye er ei «trafikklystenking», med raude, gule og grøne nivå. Per dato er vi på gult nivå
og rammene for gult nivå er:
«Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall
kontakter.
Fysisk kontakt:
 Håndhilsning og klemming bør unngås.
Tetthet i grupper:
 Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen
 Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper
 Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er
 mulig
 Større samlinger bør unngås
 Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle
 situasjoner
 Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i
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grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt:
 Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.
Begrense deling av mat og gjenstander:
 Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og
 serveringssteder.
 Mat må serveres porsjonsvis.
 Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige
 innleveringer.
Transport og skoleskyss:
 Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre i henhold til råd om bruk
 av offentlig transport.
 Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige
 transportmidler, bør unngås.
 Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte
 sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger. (Her har Møre og Romsdal FK opna opp for
normalisert skyss frå 8.juni)
 Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
Spesielt for ansatte:
 Unngå håndhilsning og klemming. Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 Holde avstand til elever der det er mulig
 Lærere kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser
 så langt det lar seg gjøre
 Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig.
 Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende
 lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag»

Kortversjonen er at innanfor klasseromma kan det vere mindre enn 1 meter mellom
elevane, men den bør sete på faste plassar så langt det er mulig og halde seg i lag med så få
som mulig. Utanfor klasserommet gjeld framleis meter-kravet.
Vi tek sikte på å ha avslutningar som normalt, men må gjere nokre grep for å halde oss
innanfor smittevernereglane. Noko som bla medfører at vi må leige lokale for avslutninga for
Vg3+4TAF og at serveringa ikkje kan vere slik den har brukt å vere på desse tilstellingane.
Men vi ser det som viktig å få gjennomført desse, etter dei «opp-ned, ut-inn og att-framvekene» vi har hatt sidan 13.mars. Fleire detaljar rundt desse arrangementa vert informert
om via Teams.
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God hygiene og godt reinhald
Ved gult eller raudt nivå vert forsterka reinhald tilrådd. Dette gjeld særleg på toaletta, vask
av pultar og stolar som elevane skiftar på å bruke, dørhandtak og rekkverk og at ein har
tilgjengeleg rikeleg med såpe og tørkepapir.
Styresmaktene har også kome med råd når det gjeld handhygiene:
«God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Gode
fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.
Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:
 Ved ankomst skole Før måltider/mathåndtering
 Etter toalettbesøk
 Ved synlig skitne hender
 Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 Etter kontakt med dyr
Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er som regel effektivt. Normalt anbefales håndvask med
såpe og vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er enkelt å gjøre tilgjengelig og skånsomt for huden. Det kan
derfor være et godt alternativ til håndvask, men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det
er ikke behov for å utføre både håndvask og hånddesinfeksjon, det er belastende for huden på hendene. En av
delene holder.
Dersom hendene er synlig tilgriset og man ikke har såpe og vann tilgjengelig kan hendene rengjøres med
våtservietter, eventuelt i kombinasjon med etterfølgende hånddesinfeksjon (for eksempel på tur).

Vi må framleis alle gjere vårt slik at ev. smitte vert spreidd minst mogeleg. Vi er framleis i
dugnaden og er spente på korleis skulestarten i august vert. Klarer vi å følgje råda vi får no,
så kan kanskje skulestarten bli endå meir normalisert.
Vi ønskjer alle fine veker no på tampen av skuleåret og ein god sommar. Og ikkje minst ein
god skulestart igjen til hausten.
Ulstein vgs, 2.juni 2020
Rektor
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